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De Bruidegom komt terug
Hooglied 2:8-17
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Thema: De terugkeer van de Bruidegom
Doel
De kinderen leren dat wij als kerk op aarde leven zonder Jezus. Hij is in de hemel met ons verbonden en zal eens
terugkomen. Dan zullen we voor altijd bij Hem zijn. Dan zijn God en mensen volmaakt gelukkig.
Toelichting
Ook vandaag horen we een lied van de bruid over de bruidegom. Ze heeft hem al veel te lang niet gezien. Het was winter,
letterlijk en figuurlijk. Een moeizame tijd met veel zorgen en problemen. Maar nu is het voorjaar gekomen. De bloemen
staan in bloei en de vogels zingen. Overal is nieuw leven. Nog even, dan komt haar bruidegom. Dan zal hij voor altijd bij
haar blijven. Dan zullen ze met elkaar trouwen en nooit meer alleen zijn.
We weten als christenen: alles wordt nieuw. Jezus heeft beloofd terug te komen en dan voor altijd bij Gods kinderen te
blijven. Dan zullen bruid (kerk) en Bruidegom (Christus) samen Gods liefde mogen vieren.
Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Waar blijft Hij nou?
Richtlijnen: Voor de jongste kinderen is boek Hooglied erg moeilijk. Daarom kiezen we voor een alternatieve vertelling
waarin het thema wordt uitgelegd. Vertel aan de jongste kinderen de gelijkenis van de meisjes die wachten op de komst
van de bruidegom (Matteüs 25:1-13). Ze willen met hem het feest vieren. Het is best lang wachten, maar ze doen hun best.
Alle meisjes vallen uiteindelijk in slaap. Ze schrikken wakker als de bruidegom komt. Dan blijkt dat vijf meisjes zo graag het
feest wilden vieren dat ze extra olie hadden meegenomen. Ze verlangden echt naar het bruiloftsfeest. Jezus bedoelt met
dit verhaal, dat wij net als de meisjes moeten verlangen naar Hem, tot Hij terugkomt op aarde en het leven een groot feest
wordt.
Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Ik wilde dat Hij terug was
Richtlijnen: Soms moeten mensen voor hun werk naar het buitenland, een paar dagen. Soms worden mensen uitgezonden.
Dan zijn ze maanden weg voor hun bedrijf of op een missie met het leger. Dat is voor hun gezin best vervelend. De vrouw
mist haar man en de kinderen hun vader. Je kunt misschien bellen of skypen, maar een dikke knuffel geven of een spelletje
doen of bij de korfbal kijken, dat kan niet. Wat ben je blij als je hem weer terugziet (Maak hiervan een inleidend verhaaltje).
Ook de bruid heeft haar bruidegom een tijd moeten missen. Het was winter. Maar nu is het voorjaar en komt hij terug.
Wat is ze blij en wat verlangt ze ernaar hem weer te zien. De natuur komt tot leven en zij zullen samen genieten van al dat
moois.
Jezus is nu niet bij ons. Hij is bij zijn Vader in de hemel. We herkennen het verlangen naar zijn terugkeer, want dan wordt
alles goed. Dan zullen zijn kerk en Hij van het volmaakte leven mogen genieten. Hoe laten wij dat verlangen naar Jezus
zien?
Titel van het BOVENBOUW-verhaal: De terugkeer van de Bruidegom
Richtlijnen: Herkennen de kinderen de opwinding van het meisje dat zingt, omdat haar vriend met wie ze gaat trouwen
terugkomt? Beeldend beschrijft ze hoe ze zich voelt. Misschien overdrijft ze wel wat: vlinders in haar buik? Ze ziet de natuur tot bloei komen, maar geeft daaraan een veel grotere betekenis. De winter, waarin ik hem zo miste, is voorbij. Het is
lente; nog even, dan is Hij er.
Christenen willen niets liever dan bij Jezus zijn, net zoals het meisje en haar vriend. Jezus is een tijd weg, ergens anders,
in de hemel. Het lijkt en is een lange tijd voor wie van Hem houdt. Zingen wij Jezus tegemoet? Hoe laten wij zien dat we
naar Hem verlangen? Zie jij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde als iets heerlijks, iets waarover je prachtig droomt?
Extra bijbelgedeelte: Matteüs 25:1-13
(Zie onderbouw)
Auteur: DW
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Achtergrondinformatie
Bij het Bijbelgedeelte
In de prachtige liefdespoëzie van het Hooglied hebben het volk Israël en de kerk al in vroege tijden wezenlijke trekken
herkend van de omgang tussen God (of Christus) en zijn volk (gemeente). Zonder de symbolische toepassing van deze
gedichten, die oorspronkelijk de liefde tussen twee mensen bezingen, had het Hooglied de canon van de heilige Schrift
waarschijnlijk niet gehaald. Wij voegen ons dus in een eeuwenlange stoet van bijbellezers wanneer we bij de Bruidegom
van het Hooglied denken aan onze Heer Jezus en wanneer het verlangen van de Bruid verbinden met het verlangen van
de kerk naar zijn wederkomst. Tegelijk blijft het zaak ook de oorspronkelijke intentie van dit Bijbelboek recht te doen als een
bundel van prachtige liefdesverklaringen tussen twee jonge mensen. Het zou goed zijn om de vertelling daarmee in te zetten (zo mooi is het volgens de Bijbel als twee mensen van elkaar gaan houden en naar elkaar verlangen), om dan ook de
stap te maken naar God/Jezus en zijn volk (Israël/kerk). Bedenk daarbij dat er in de Bijbel nog veel meer plaatsen zijn waar
de liefdes- of huwelijksrelatie tussen mensen wordt gebruikt als beeld voor om omgang tussen God en zijn volk.
In de vertaling NBG ’51 wordt Hooglied 2:8-17 met het kopje ‘Liefdeslied der bruid’ min of meer als één geheel (namelijk
woorden van het verlangende meisje) aangeduid. De Nieuwe Bijbelvertaling doet dit beter en geeft met de rode ‘kopjes’
heel duidelijk aan hoe ook in dit gedeelte een tweespraak plaatsvindt, waarbij behalve ‘Zij’ in vers 15 ook ‘Hij’ meedoet.
Bedenk dat in de grondtekst dit soort aanwijzingen niet staat, het is dus uitleg. Maar er is veel voor te zeggen de NBV hier
te volgen.
In de verzen 8 en 9 klinkt het verlangen van het meisje (de aanstaande bruid) naar haar geliefde (heel persoonlijk ‘mijn geliefde’ genoemd). Ze vergelijkt hem met een gazel en een hertenjong, die over de heuvels springen en huppelen. Het beeld
van het kijken door de muur (‘Hij staat al bij de muur’) geeft aan dat het meisje hem/Hem al heel nabij weet. Het kijken door
het raam is geen ‘gluren bij de buren’ maar is uiting van vertrouwen en leven in zijn nabijheid, terwijl zijn komst nog uitstaat.
Niet alleen het meisje (de bruid) verlangt, dat doet ook de jongen (bruidegom) volgens de verzen 10-14. Het meisje hoort
hem/Hem roepen (of ze denkt hier aan zijn eerdere roepen en neemt die woorden in de mond). Kom, zo klinkt zijn uitnodiging. Mooi is in deze verzen het beeld van de seizoenen en de ontluikende natuur. De winter en de vroege voorjaarsregens
zijn voorbij. Nu bloeien er bloemen, de natuur komt tot leven. De zangtijd slaat op de vogels (‘het koeren van de duif’), maar
we mogen ook denken aan mensen die vrolijk worden van de mooie natuur.
In vers 13b-14 roept de jongen nogmaals zijn meisje bij zich. Ze is voor hem nog onbereikbaar als een duif in een rotskloof.
Denk ook hier eerst aan het geestelijke en lichamelijke verlangen tussen een jongen en een meisje, een aanstaande
bruidegom en bruid. Die min of meer ‘gedwongen’ nog afstand houden, weten dat dat ook goed is, maar het is daarom nog
niet altijd gemakkelijk. Op het niveau van Jezus en de kerk zou je hier kunnen vragen: zijn wij als kerk soms ook onbereikbaar voor onze Heer? Zou dat zelfs een reden kunnen zijn voor het langer uitblijven van zijn komst?
In vers 15 spreekt het meervoud ‘ons’, goede reden dus om hier de jongen en het meisje samen aan het woord te achten.
Andere verklaringen denken hier aan de ‘dochters van Jeruzalem’, een groep bruidsmeisjes, al dan niet met inbegrip van
het meisje (de bruid) zelf. De hele context gaat over het meisje en haar geliefde, zodat ik ook hier kies voor hen beiden.
Samen waarschuwen ze tegen de vossen. Vossen zag men als vijanden van o.a. de wijngaarden (vers 15b; zie ook al vers
13). Zij staan voor alle dingen die inbreuk kunnen maken op de liefde en de mooie verhouding tussen de jongen en het
meisje, of ook Gods volk en Israël, of onze Heer Jezus en de kerk. Juist dan zijn ook de kleine verstoringen (‘kleine vossen’) levensgevaarlijk!
In de verzen 16-18 is het meisje weer aan het woord. Intens is haar liefde, ze is ook wederzijds. ‘Mijn lief is van mij en ik
ben van hem’ is niet alleen een kwestie van ‘eigendom’ (denk aan Jesaja 43:1 en het troostrijke zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus). Het geeft ook beschikbaarheid en toewijding aan; je zou ook kunnen vertalen: ‘voor mij’ en ‘voor
hem’.
Het begin van vers 17 (‘Nu de dag weer ademt’) is heel letterlijk vertaald in de NBV (letterlijk staat er zoiets als: ‘totdat de
dag ademt/blaast’), maar waar gaat dit over? Waarschijnlijk wordt gedoeld op de avondwind die in Israël vaak tegen het
einde van de dag opsteekt (in het oude Israël eindigt een dag als het donker wordt). Zo NBG ‘51 met als vervolg ‘en de
schaduwen vlieden’ (de zon gaat onder). De NBV denkt juist aan het ochtendgloren ‘het duister vlucht’; daar zou vers 17b
(opnieuw de springende gazelle en het hertenjong) goed bij passen, maar vanaf 3:1 gaat het over de nacht.
De komst van de jongen (de bruidegom) staat nog uit. ‘Draai om’, zo roept het meisje hem toe en daar kun je twee kanten
mee uit (NBV: ‘ga nu weg’. NBG ‘51: ‘Wend u dan hierheen’). De gedachte moet toch zijn dat het meisje de jongen oproept
om op weg te gaan (te blijven) en zich te haasten. Zoals ook Gods volk Hem mag verwachten in het gebed: ‘Maranata’,
‘Kom Heer’, kom spoedig!
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Vers voor vers
Vs. 8-9 ‘springend... dansend… als een gazelle… als het jong van een hert’: Uit deze beelden spreekt vrolijkheid en
uitbundigheid in, maar ook snelheid (vooral de gazelle). De bruid verwacht de bruidegom spoedig, dat wil zeggen:
op zijn tijd, maar in het vertrouwen dat hij/Hij er alles aan doet om zo snel mogelijk bij haar te komen. Dat mag ook
het vertrouwen zijn van de kerk in de verwachting van de wederkomst van onze Heer Jezus.
Vs. 9:
‘… tuurt door de spijlen’: De beschermende tralies moesten ongewenst bezoek in de meisjes- of bruidskamer
buiten houden; zulk gevaar is er ook voor Gods volk van alle tijden. Denk aan Johannes 10:1 (binnendringers in
de ‘schaapskooi’), misleiders of vormen van misleiding.
Vs. 10 ‘Sta op, vriendin’: Ook de jongen/bruidegom spreekt met grote liefde en heel persoonlijk over ‘mijn liefste’ (zo
NBG ‘51; een ander woord, maar even teer als in vers 8 ‘mijn lief’).
Vs. 13 ‘De vijgenboom is al vol vruchten’: Ook nu liggen de toepassingen of de verwachting van de wederkomst van
Bruidegom Jezus door de bruid die we als kerk mogen zijn, haast voor het oprapen. Denk aan het beeld van de
vijgenboom dat ook Jezus gebruikte als teken voor de komende zomer (Lucas 21: 29 e.v.). En ook wij mogen
geloven dat de winter (van zonde, bederf en een kapotte schepping) voorbij is en de zomer komende. Merk de
tekenen maar op en zing!
Vs. 15 Als we de uitleg volgen die hier een groep bruidsmeisjes aan het woord acht, moeten de vossen eerder slaan op
andere jongens/mannen die het op de meisjes (inclusief de aanstaande bruid) hebben voorzien.
Vs. .17 ‘geurige bergen’. Het Hebreeuwse woord kan samenhangen met een welriekend gewas, maar ook duiden op
kloven, die in de bergen een schuilplaats vormden voor gazellen en herten (zo NBG ‘51). Dat laatste lijkt hier
(vanwege de genoemde gazelle en hertenjong) het beste te passen.
Vraag
Lees deze verzen eens rustig door, denk bij het meisje aan uzelf en bij de jongen aan onze Heer Jezus. Wat doet dit gedeelte dan met u? Welke woorden en beelden raken u?
Auteur: WMB

Liederen

Psalm 23
Lied 23b 					
(=Gezang 14 LvdK)
Lied 23c
Liefde, blijdschap, vrede 				
Hemelhoog 115
Blij, blij 						Hemelhoog 291
Ik zag een kuikentje 				
Hemelhoog 427
Jezus is de goede Herder 				
Hemelhoog 428
Jezus roept mij 					
Opwekking 110
Van A tot Z 					
Hemelhoog 621
Auteur: PZ
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Waar blijft Hij nou?
Dit verhaal kunt u vertellen als een zogenaamd
‘Mee-Speel-Verhaal’.
De kinderen kunnen tijdens de vertelling meespelen door
middel van het nazeggen van bepaalde woorden of
zinnen. Deze staan cursief gedrukt.
U zegt het eerst, de kinderen zeggen het na.
Ook kunnen ze bepaalde emoties uitbeelden, of geluiden
maken. Ook dit staat cursief gedrukt. Doe zelf mee, doe
het voor.
U kunt er voor kiezen om dit alle kinderen te laten doen,
of tijdens het vertellen een kind aan te wijzen die dit doet.
Ook kunt u kinderen tijdens het vertellen mee laten spelen door iets uit te beelden.
Als ze dan iets moeten doen of zeggen kunt u dit fluisterend aan hen vertellen.
Speel zelf ook mee.
Spreek van tevoren af, dat als u uw hand als stopteken
omhoogsteekt, de kinderen stil zijn.
De kinderen blijven gewoon op hun plek zitten tijdens
het vertellen, tenzij er kinderen iets uit moeten beelden
waarbij ze moeten lopen.
Zelf kunt u het verhaal beeldend vertellen.
Kom van uw stoel, loop rond, of maak bepaalde
bewegingen die van toepassing zijn.
Inleiding
In deze gelijkenis van Jezus wordt er gesproken over een
olielamp.
Leg eerst aan de kinderen uit wat zo een lampje was.
Informatie hierover vindt u op de volgende sites:
https://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/554
https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:D
aniel,20120322:newsml_759727224776a37fc290d90d8b
6cb409

Neem een bijbel in de hand en vertel dat u een verhaal
uit de bijbel gaat vertellen.
Het is een verhaal dat Jezus ook verteld heeft. Als Jezus
de mensen een verhaal vertelt, wilt Hij ze altijd iets leren.
Zo een verhaal heet een gelijkenis.
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Stel de kinderen een paar vragen:
• Het verhaal dat Jezus vertelt gaat over een bruiloft.
Wat is dat, een bruiloft?
• Hoe noem je de vrouw die gaat trouwen?
• Hoe noem je de man die gaat trouwen?
• Wie van jullie is er wel eens op een bruiloftsfeest
geweest?
Hoe was dat?
Bijbelverhaal
Kijk, er lopen 10 meisjes op de weg. (laat de kinderen
loopbewegingen maken bij hun stoel)
Ze hebben hun práchtigste kleren aan.
Ze zeggen tegen elkaar: ‘Wat zie jij er mooi uit!’, ‘Jij ook!’,
‘Jij ook’, ‘Prachtig!’ ‘Heel mooi’.
Ja, alle meisjes hebben hun mooiste kleren aan, want ze
gaan naar een feest.
En niet een zomaar een feest, nee, een bruiloftsfeest.
Ze mogen naar de bruiloft van de bruid en de bruidegom.
En ze hebben er heel veel zin in.
‘Hoi, hoi!’ roepen ze. ‘We gaan naar het feest!’
De meisjes hebben ook iets in hun hand. Het is een
olielampje. In het lampje zit olie. Als je dat aansteekt krijg
je een vlammetje, en dan heb je een lichtje voor in het
donker.
Dit hebben ze nodig, want het wordt al donker als de
bruidegom komt.
En hun lampjes moeten dan branden.
De meisjes laten hun lampjes aan elkaar zien.
‘Ik heb deze’, ‘Ik deze’, ‘Ik heb er ook zo een’, ‘Ik ook’, ‘Ik
ook’.

(Wijs 5 kinderen aan die naast elkaar zitten)
Vijf meisjes hebben ook nog een klein kruikje bij zich.
Hier zit extra olie in.
Als de olie in hun lampen op is, hebben ze nog extra. Zo
zal hun lampje altijd licht kunnen geven.
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Ze willen zó graag bij de bruidegom zijn en dat kan alleen
als hun lampje brandt.
(Doe alsof je het laat zien) ‘Kijk ik heb nog extra olie’, ‘Ik
ook’, ‘Ik ook,’ ‘Ik ook’, ‘Ik ook.’
(Wijs 5 andere kinderen aan die naast elkaar zitten)
De vijf andere meisjes vinden dat niet nodig.
‘Ik heb geen extra hoor’, ‘Ik ook niet’, ‘Ik ook niet’, ‘Ik ook
niet’, ‘Ik ook niet’.
De meisjes lopen naar de plaats waar ze moeten
wachten op de bruidegom. (Laat de kinderen loopbewegingen maken bij hun stoel)
Hier moeten ze staan wachten. (Laat de kinderen staan)
De bruidegom komt hen straks halen en dan neemt
hij hen mee naar de feestzaal. Wat zal dat fijn zijn! Ze
mogen dan samen feestvieren met de bruidegom en de
bruid.
‘Hè, hè’. (Zucht overdreven) Het duurt wel lang voordat
de bruidegom komt.
‘Hè, hè’. Alle meisjes zuchten er van.
De meisjes gaan maar even op de grond zitten, anders
moeten ze zo lang staan.
(Laat de kinderen gaan zitten)
Het wordt steeds later. Het wordt al donker. Alle meisjes
steken hun lampjes aan.
(Doe alsof je het lampje aansteekt)

De vijf andere meisjes, die zo wijs en verstandig waren
om extra olie mee te nemen, staan met blijde gezichten
te wachten op de bruidegom. Kijk, daar is hij al! Dansend
en zingend gaan de vijf wijze meisjes mee naar het feest.
Achter de bruidegom aan!
‘Hoera, hoera, hoera’.
Vrolijk gaan de meisjes de feestzaal binnen. Wat zijn ze
blij!
‘Hoera, hoera, hoera’.
Een tijdje later komen de meisjes die zo dom waren om
géén extra olie mee te nemen bij de feestzaal aan. Ze
hebben nog olie gekocht, maar nu zijn ze te laat voor het
feest. De deur is dicht.
Ze mogen er niet meer in. Het is geen feest voor hen.
Verdrietig gaan ze naar huis.
Dit verhaal vertelt Jezus.
Jezus is nu bij zijn Vader in de hemel. Maar Hij komt ook
nog een keer terug.
Jezus wil graag dat wij net als die wijze meisjes naar
Hem verlangen tot Hij terugkomt op aarde en het leven
een groot feest wordt!
Afsluiting
Laat het lied horen/zien ‘Tien maagden’ (Elly en Rikkert)
https://www.youtube.com/watch?v=1e77tAI9VBI
Auteur: EZD

‘Aahh’, (Gaap overdreven) Het duurt wel lang voordat de
bruidegom komt.
‘Aahh’. Alle meisjes gapen er van. Ze worden er moe van
en gaan maar even liggen.
(Leg je handen onder je wang, buig je hoofd wat opzij
alsof je slaapt)
Alle meisjes vallen in slaap….
Maar dan… midden in de nacht klinkt er een luid geroep:
‘Daar is de bruidegom! Kom, ga naar hem toe!’
De meisjes schrikken wakker. ‘Snel opstaan, pak je
olielampjes!’
Maar de lampjes zijn uitgegaan. Alle olie is opgebrand
toen ze lagen te slapen.
Gelukkig hebben vijf meisjes extra olie meegenomen.
Snel pakken ze hun kruikjes en doen de olie in hun
lampje. (Doe alsof je olie in het lampje doet)
Maar de vijf andere meisjes hebben geen extra olie. Hun
lampen zijn uit.
Hoe moet dat nu? Hun lampen moeten aan zijn om met
de bruidegom mee te mogen.
Ze vragen aan de andere meisjes: ‘Geeft mij wat van
jouw olie’, ‘Geef mij er ook van’, Mij ook’, ‘Mij ook’, ‘Mij
ook’.
‘Nee, dat kan niet’, zeggen de andere meisjes, ‘Er is te
weinig voor ons en jullie samen. Ga snel naar de winkel
om nog wat olie te kopen.’
De vijf meisjes zonder olie, rennen weg. (Maak rengeluiden met de voeten bij de stoel)
Snel, snel, opzoek naar olie voor hun lampjes.
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Ik wilde dat Hij terug was
Inleiding
Lot staat voor de kalender in de keuken. Ze pakt een stift
en kruist de datum van vandaag door en telt dan de kruisjes die er al op staan. Zestig kruisjes, voor 60 dagen. Zolang is papa al weg. De vader van Lot werkt in het leger.
Hij werkt op het moment niet in Nederland, maar haar
vader is op missie in Afghanistan. In Afghanistan is het
al heel lang oorlog. De vader van Lot is er heen gegaan
om de mensen daar te helpen. Hij leidt politiemensen en
soldaten op om de vrede in het land terug te brengen en
te bewaren.
Lot is heel trots op haar vader. Ze heeft een spreekbeurt
gehouden in de klas, die ging over de missie van haar
vader naar het buitenland. Ze heeft toen een filmpje laten
zien dat haar vader had doorgestuurd. Daarop konden de
kinderen zien hoe het werk in Afghanistan was. Na afloop
kreeg Lot allemaal complimenten van haar klasgenoten.
’Stoer joh, dat jouw vader dat werk doet’ en ‘Echt goed
dat hij op missie is’.
Wat de kinderen uit de klas niet kunnen zien is dat Lot
haar vader vaak heel erg mist. Op school gaat het wel,
dan is ze druk bezig. Maar ze mist hem vooral ’s avonds
wanneer ze in bed ligt. Als papa thuis is brengt hij Lot
vaak naar bed. Hij leest dan voor en ze praten nog even
met elkaar over hun dag. Ook mama en haar broer Gert
Jan missen haar vader heel erg. Gert Jan vindt het jammer dat hun vader nu niet kan komen kijken naar zijn
voetbalwedstrijden. En mama, die ligt iedere nacht alleen
in dat grote tweepersoonsbed.
Zestig dagen achter de rug, Lot slaakt een diepe zucht.
Was papa vast weer maar terug. Als hij weer terugkomt is
het feest. Dan kunnen ze papa weer vasthouden en
knuffelen. Dat is veel beter dan praten via een beeldscherm of kijken naar zijn foto. Lot kan niet wachten!
Bijbelverhaal
Vorige week hoorden we al een verhaal uit het bijbel boek
Hooglied.
Dat bijbelboek gaat over twee jonge mensen die van
elkaar houden.
Over een bruid en een bruidegom die met elkaar willen
gaan trouwen.
Maar het bijbelboek gaat ook over Gods kerk.
Jezus aan de ene kant en wij als mensen in de kerk aan
de andere kant, lijken op de twee geliefden in Hooglied.
Christus is de bruidegom en de kerk is zijn bruid.
Jezus houdt van ons.
Hij heeft voor onze zonden geleden en is ervoor
gestorven.
Wij als kerk, als mensen die in Jezus geloven, houden
van Jezus en willen dicht bij Hem leven.
Jezus is nu niet bij ons op aarde. Hij is in de hemel bij
zijn Vader. Maar Hij heeft ons beloofd dat Hij eens terug
zal komen. Dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde komen. Onze donkere tijd hier op aarde is dan
voorbij. Dan zal alles nieuw zijn, er is dan geen dood en
ziekte meer, geen oorlog, ruzie en pijn.
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Wij mogen uitkijken als bruid (kerk) naar onze Bruidegom
(Jezus)
Wanneer Hij terugkomt op aarde zullen wij volmaakt
gelukkig zijn.
In het bijbel boek Hooglied staat daar het volgende over:
De winter is voorbij. De lente is gekomen. Voorbij zijn de
regenbuien. Voorbij is de donkere tijd. Er bloeien bloemen in het veld. Je hoort de duiven koeren op het land.
De vijgenboom draagt vruchten en de wijnstok heeft
ranken gekregen en ruikt heerlijk. De lelies bloeien op
het veld. Heel de wereld is tot leven gekomen, en ziet er
zoveel mooier uit dan eerst.
De natuur komt tot leven, het voorjaar is daar.
De bruid wacht vol verlangen op haar bruidegom. Hij
komt eraan, ze weet het zeker. De bruidegom komt springend en dansend van over de heuvels. Als een jong hert
rent Hij naar haar toe. Hij staat al bij de muur van haar
huis, Hij kijkt door het raam en tuurt door de spijlen die
ervoor zitten.
Zoals de bruid uit het verhaal wacht op de bruidegom,
zo wachten wij als kerk op de wederkomst van Jezus
Christus.
Wij mogen uitzien naar de komst van Jezus en we zingen
vol verlangen:
Nu ben je soms nog alleen,
nu moet je soms nog huilen
en als je weg wilt schuilen, kun je vaak nergens heen
Stil maar, wacht maar alles wordt nieuw
de hemel en de aarde
Stil maar wacht maar alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde
Auteur: MMe
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De terugkeer van de Bruidegom
(Voor de leiding: misschien voor de kinderen die het verhaal van vorige week gemist hebben nog even in het kort
iets daaruit vertellen)
Bijbelverhaal
De jongen en het meisje hebben elkaar een tijd niet
gezien.
Hij moest weg om ergens anders te werken.
Zij heeft zich in die tijd voorbereid op haar huwelijk.
Haar moeder heeft met haar gepraat en verteld wat er
gebeuren gaat.
Over het samenleven als man en vrouw, hoe zij, als God
het wil, moeder zal worden en wat er van haar wordt
verwacht om het huishouden goed te doen.
(Het was een heel andere tijd als waarin wij leven)
Maar nu is het bijna zover dat hij terugkomt!
Ze is zo blij, ze heeft zo naar hem verlangd en ze heeft
ook een paar mooie, romantische gedichtjes gemaakt.
Die wil ze hem laten lezen wanneer hij weer bij haar is.
Een stukje uit haar laatste gedichtje:
Hoor, kijk! Daar komt hij al,
Springend over bergen,
Dansend door het dal
Sierlijk als een gazelle is hij!
Springend als een hert
Komt hij dichterbij…
Steeds dichterbij…
Bij mij…
Ze kijkt naar buiten…door het raam met de spijlen ervoor,
die haar moeten beschermen tegen gevaar.
En ja hoor, daar staat hij, bij de muur!
Hij ziet haar ook. Zij roept naar hem en hij roept terug:
‘Kom snel, mooi meisje, kom naar buiten. Ik ben er weer,
de winter is voorbij en de bloemen bloeien.’
Ja, ze weet het: de vijgenbomen dragen trossen rijpe
vijgen en de vogels zingen hun mooiste lied. De natuur is
klaar voor de lente en zij is klaar voor haar geliefde.
Ze rent naar hem toe en vliegt in zijn armen.
Hij zegt: ‘Laat mij je eens bekijken, je bent zo mooi en je
stem klinkt zo lief!’
En dan kunnen ze elkaar eindelijk weer kussen.
Samen kunnen zij de toekomst aan, wat er ook gebeuren
mag.

Wat is dit toch mooi, om te zien hoeveel twee mensen
van elkaar houden!
Ze zijn zo blij om elkaar na een lange tijd terug te zien.
Ze hebben elkaar erg gemist en verheugen zich op de
toekomst, om altijd samen te zijn.
Zo zal het voor ons zijn als Jezus, onze Bruidegom
terugkomt.
Je kan je dat nog niet voorstellen, maar misschien helpt
het verhaal van het verliefde stel er een beetje bij.
Probeer je eens in te denken dat Jezus net zo naar jou
verlangt als de jongen naar het meisje.
En dat wij net zo naar Jezus verlangen als het meisje
naar de jongen.
Jezus de Bruidegom, wij samen de Bruid.
Hij is nu niet bij ons, maar Hij komt terug!
Wij worden door veel dingen afgeleid.
We nemen tijd voor zoveel andere dingen…
Noem maar op: school en huiswerk, sport, gamen enz.
Maar vergeet niet dat God werkt aan zijn plan: een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Wat zal dat mooi zijn.
Denk je daar weleens aan?
Graag deel ik met jullie een klein stukje uit een gedichtje
dat ik zelf heb gemaakt toen ik
19 jaar was.
Ik voelde dat ik op die leeftijd in de lente van mijn leven
was en vol verlangen naar de toekomst.
Ik vergeleek mijn leven met de zon, de vogels, de bloemen en de kleuren van de bomen en struiken.
Het is een gebed…
God, ik wil zijn als de natuur die zich mooi maakt voor
de zon.
Alles gemaakt door U God.
Ik ook, door U en voor U gemaakt.
Laat mij de vreugde ook naar buiten dragen,
de kleuren en geuren van Uw liefde,
het groene pakje van Uw kracht,
het trillende stemgeluid tot eer van Uw stem.
Laat mij knopjes dragen waarvan ik zelf nog niet weet
wat eruit tevoorschijn komt.
Dit alles is alleen mogelijk als U zelf in mij woont.
Mijn hart is voor U, warm en ontvankelijk.
Auteur: RvBvdB
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